Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
05-500 Piaseczno

WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

□ samochodem osobowym

□ pojazdem samochodowym
przeznaczonym konstrukcyjnie
do przewozu powyżej 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Oznaczenie Przedsiębiorcy:

1. (Nazwa Przedsiębiorcy lub Imię i Nazwisko) ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
2.

□ Siedziba przedsiębiorcy , □ miejsce zamieszkania:
a) kod, miejscowość- ……………………………………………………………………………………
b) ulica, numer - …………………………………………………………………………………………………………..

3. Miejsce Rejestracji przedsiębiorcy

4.

□ KRS nr…………………………………………………………………………
□ CEIDG nr NIP ……………………………………………………………

Telefon kontaktowy ………………………………………… e-mail……………………………………………………

5. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych, które będą wykorzystywane do wykonywania
transportu drogowego:
liczba pojazdów przeznaczona do przewozu
osób samochodem osobowym…………………..

liczba pojazdów do przewozu powyżej 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą…………..

6. Wnioskowany okres na jaki ma być udzielona licencja:
podać liczbę (2-15)……….,(15-30)……………, (30-50)………………
7. Liczba wnioskowanych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie
przewozu osób: ……………………………………………….

8. Informacja dotycząca osób wykonujących przewozy:

□ przedsiębiorca będzie wykonywał przewozy osobiście,
□ liczba kierowców, którzy będą wykonywać przewozy
UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia formularza ponosi przedsiębiorca

Załączniki do wniosku :

□

oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej , osoby zarządzającej spółką jawną lub
komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w
art.5c. ust.1 pkt 1

□

zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy/zatrudnionych kierowców/
osób niezatrudnionych lecz osobiście wykonujących przewozy na rzecz przedsiębiorcy (KRK)- ważne 1 m-c,

□ wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego
dysponowania pojazdem,) ,

□ dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób
opłaty za lic i wyp:

- 2- 15 lat- 320 zł + 35,20 zł wypis
16 - 30 lat- 380 zł + 41,80 zł wypis
31 - 50 lat- 450 zł + 49,50 zł wypis

Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Piaseczno, dnia…………………………………

………………………………………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy/pełnomocnika)

ADRES DO DORĘCZEŃ/jeżeli jest inny niż na wniosku

Imię i Nazwisko:

……………………………………………………………………………………………………………..

a) kod, miejscowość- …………………………………………………………………………………………………………….
b) ulica, numer

……………………………………………………………………………………………………………..

Potwierdzenie odbioru licencji wraz z wypisami
Potwierdzenie odbioru licencji nr…………………………………………………….oraz wypisów nr…………….szt………………….. otrzymałem
dnia………………………………….
.

Podpis………………………….

